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HYDROIZOLACE  KARLOVA  MOSTU 
 
1.    Všeobecně  

1.1  Cíl práce: Formulace materiálově a technologicky 
spolehlivých a trvanlivých hydroizolací KM. 

1.2  Určení práce: Podklad pro tým projektantů zpracovávajících 
opravu KM, dále pro experty posuzující 
připravované koncepce opravy a další kompetentní 
orgány. 

1.3  Zaměření práce: Podané návrhy se dominantně zabývají 
problematikou hydroizolací KM. Ostatní momenty 
opravy KM nejsou zahrnuty vůbec, nebo pouze v 
nezbytných souvislostech. 

 Poznámka: Předmětem řešení nejsou problémy stavu 
založení KM, ošetření kamenných 
konstrukcí, odstranění či ponechání 
novodobých konstrukcí vložených do 
konstrukce mostu při poslední 
rekonstrukci (želbet. deska, spádový 
keramzitbeton), stav výplní mostu, 
stabilita parapetů, provedení vhodné 
dlažby a další širší okolnosti. 

1.4  Použitelnost práce Předložené návrhy hydroizolací KM představují 
alternativní řešení ke způsobu použitému ve 
zpracovaném realizačním projektu /8/. Ponechává 
se na úvaze týmu projektantů, zda některé 
myšlenky z této práce budou při realizaci využity. 

1.5  Základní konstrukční 
     zásady: 

Inertnost hydroizolačních systémů vůči pohybům 
podkladních i ochranných vrstev resp. trhlinám, 
pokud by se v konstrukci v průběhu času, iniciovány 
různými vlivy, tvořily. 

 Poznámka: Odolností vůči trhlinám vyniká především 
fóliový systém. 

 Využití stávajících vrstev pod hydroizolací, úprava 
detailů, jejich napojení na historickou konstrukci. 
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1.6  Okrajové podmínky: Odvodnění souvrství vozovky stávajícími chrliči. 

Zachování současné úrovně vozovky. 

1.7  Záměry řešení: Rychlá realizace. 
Minimalizace zásahů do konstrukce mostu. 
Možnost využít stávající dlažbu nebo položit novou 
historizující. 

1.8  Nutný předpoklad: Detailní průzkumy každého z mostních polí a 
stanoviska odborníků prokáží, že v konstrukci 
mostu lze ponechat všechny stávající vrstvy kromě 
dlažby a vadné hydroizolace. 

1.9  Flexibilita řešení Navržené varianty hydroizolací lze po drobných 
úpravách použít i v již zpracovaných projektech 
opravy KM. 

1.10  Původnost řešení: Dále předložené návrhy hydroizolací KM vycházejí 
z koncepce opravy hydroizolací, jak byla navržena 
v r. 1983 ve znaleckém posudku autora /1/, příp.v 
dalších letech v rozšířené podobě při příležitosti 
přípravy opravy mostu /2/, /11/. 
Dále vychází ze zkušeností specialistů Atelieru 
stavebních izolací s dvojitými fóliovými 
hydroizolačními systémy s vakuovou kontrolou 
funkce, shrnutými např. v /12/. 

1.11  Nezbytnost řešení: KM nezbytně vyžaduje opravu hydroizolací. 
Odkládání opravy, a to již od poloviny 80. let, kdy tato 
okolnost byla zřejmá, způsobuje značné škody 
v kamenné konstrukci mostu. Voda prosakující 
z vozovky degraduje jak kameny povrchových vrstev, 
tak kamenné jádro i maltové výplně spár. 
V současné době již nestačí oprava pouhých 
hydroizolací, ale k opravě je třeba přistoupit 
komplexně a napravit všechny škody, ke kterým 
došlo, včetně přirozených a nevyhnutelných 
projevů stárnutí konstrukcí. 
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2.    Navržená řešení 

2.1  Hydroizolační systémy – obecná charakteristika 

 Navrženy dvě varianty – dvouvrstvý hydroizolační systém 
z modifikovaných asfaltových pásů (SBS) a dvouvrstvý systém z fólií 
z měkčeného PVC s vakuovou kontrolou funkce a možností sanace 
vadných polí za provozu. 

2.2  Aplikace řešení 

 Možná aplikace navržených řešení je demonstrována na 13. poli KM, které se 
nachází v části uvažované I. etapy obnovy KM. 

2.1  Podrobnosti řešení 

 Navržené skladby jsou uvedeny v tab. č. 1, 2. 
Konstrukční řešení jsou zachycena na přiložených výkresech č. 1 – 16, 
jejichž seznam je uveden v tab. č. 3. 

 ● U obou variant se předpokládá sejmutí stávající dlažby a odstranění jejího 
maltového lože i stávajícího hydroizolačního povlaku 

 ● Následují bourací práce v keramzitbetonech a krycích betonových 
mazaninách v oblasti nově vytvářených dilatačních spár u poprsních zdí a 
nad podporami i nad vrcholy kleneb, příp. frézování drážek v poprsních 
stěnách, osazení odvodňovačů a kotevních trnů, doplňková betonáž v okolí 
dilatačních spár, odvodňovačů a trnů, vyčištění ploch a realizace vlastních 
hydroizolačních systémů 

 ● U fóliového systému proběhne bezprostředně po realizaci kontrola funkce 
vakuovou zkouškou. Druhá kontrola se uskuteční po betonáži ochranné 
mazaniny. 

 ● Oba hydroizolační systémy jsou důsledně chráněny. Proti vlivům provozu 
na mostě pomocí armované dilatované betonové desky. Proti poškození při 
montáži výztuže této desky a při její betonáži pomocí plastových desek.  Do 
souvrství  jsou vloženy potřebné drenážní, separační a dilatační vrstvy. 

 ● Detail napojení hydroizolačních systémů na poprsní zdi je v obou 
materiálových verzích navržen ve třech variantách – s napojením na rovnou 
stěnu, se zavedením do drážky, příp. v kombinaci s odvodňovacím a 
separačním žlábkem.Jsou doloženy i hlavní detaily vakuově 
kontrolovatelného fóliového systému 
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 ● Za zvláštnost potřebnou ve sklonitých částech vozovky KM lze označit 

kotevní trny, stabilizující polohu ochranné betonové mazaniny. 
 ● Odvodňovače se předpokládají atypické, svařované z antikoro plechů, 

s odvodněním ve třech výškových úrovních – z povrchu vozovky a z úrovně 
dvou drenážních vrstev. Rozměrové podrobnosti nových detailů vyplynou 
z přesného zaměření kamenných i dalších stávajících konstrukcí po 
odstranění balastních vrstev. 
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KARLŮV MOST 
Skladba hydroizolační konstrukce          TAB. č. 1 
 

varianta 
 
ASFALTOVÉ PÁSY 

– provozní vrstva: dlažba z původních žulových kostek 
vel. 65 × 65 × 65 mm 

– podkladní a drenážní 
   vrstva: 

pískové lože tl. 45 mm, příp. speciální maltové 
směsi 

– drenážní vrstva: rohož z prostorově orientovaných plastových 
vláken svrchu potažená textilií o celkové tloušťce 
8 mm 

– ochranná vrstva: betonová mazanina tl. 80 mm vyztužená při obou 
površích rovinnou ocelovou sítí, dilatovaná 
v obrazcích cca 5 x 5 m 

– drenážní vrstva: rohož z prostorově orientovaných plastových 
vláken svrchu potažená textilií o celkové tloušťce 
8 mm 

– ochranná vrstva: deska z polotuhého PVC tl. 3 mm 

– separační vrstva: textilie 300 gm-2 

– hydroizolační souvrství: dva vzájemně plnoplošně svařené modifikované 
asfaltové pásy (SBS), každý o tl. min. 4 mm, 
vyztužené polyesterovou  rohoží;  spodní pás 
natavován na podklad bodově 

–původní vrstvy mostní 
  konstrukce: 

betonová mazanina na keramzitbetonu, dodatečně 
dilatováno, penetrováno 
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KARLŮV MOST 
Skladba hydroizolační konstrukce          TAB. č. 2 
 

varianta 
 
FÓLIE 

– provozní vrstva: dlažba z původních žulových kostek 
vel. 65 × 65 × 65 mm 

– podkladní a drenážní 
   vrstva: 

pískové lože tl. 45 mm, příp. speciální maltové 
směsi 

– drenážní vrstva: rohož z prostorově orientovaných plastových 
vláken svrchu potažená textilií o celkové tloušťce 
8 mm 

– ochranná vrstva: betonová mazanina tl. 80 mm vyztužená při obou 
površích rovinnou ocelovou sítí, dilatovaná 
v obrazcích cca 5 x 5 m 

– drenážní vrstva: rohož z prostorově orientovaných plastových 
vláken oboustranně potažená textilií tl. 10 mm 

– ochranná vrstva: deska z polotuhého PVC tl. 3 mm 

– separační vrstva: textilie 300 gm-2 

– hydroizolační souvrství: s vakuovou kontrolou funkce a sanačním 
systémem – dvě fólie z PVC-P tl. 2 mm, mezi které 
je vložena porézní distanční vrstva 

–původní vrstvy mostní 
  konstrukce: 

betonová mazanina na keramzitbetonu, příp. 
vyrovnaná jedním nataveným modifikovaným asf. 
pásem s nosnou vložkou z polyesterových vláken; 
dodatečně dilatováno 

 



 

ATELIER 
STAVEBNÍCH IZOLACÍ 
středisko DEKTRADE, s.r.o. 

KUTNAR – HYDRO TERMO 
IZOLACE STAVEB 

expertní a znalecká kancelář Praha 

 

 8

KARLŮV MOST             TAB. č. 3 
Řešení hydroizolačních povlaků, systémů a konstrukcí 

seznam výkresů 

výkr. č.  1  Podélný řez polem č. 13 Karlova mostu 

výkr. č.  2  Půdorys pole č. 13 – asfaltové pásy – směr kladení 

výkr. č.  3  Půdorys pole č. 13 – fólie – příčně řazené kontrolní sektory 

výkr. č.  4  Půdorys pole č. 13 – fólie – podélně řazené kontrolní sektory 

výkr. č.  5  Půdorys pole č. 13 – dilatace podkladních a ochranných vrstev 

hydroizolačního povlaku 

výkr. č.  6  Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď – varianta 

asfaltové pásy – drážka 

výkr. č.  7  Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď – varianta 

asfaltové pásy – bez drážky 

výkr. č.  8  Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď – varianta 

asfaltové pásy – bez drážky – žlábek 

výkr. č.  9  Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď – varianta fólie 

– drážka 

výkr. č. 10  Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď – varianta fólie 

– zářez 

výkr. č. 11  Napojení hydroizolačního systému na poprsní zeď – varianta fólie 

– zářez – žlábek 

výkr. č. 12  Napojení trubice vakuového kontrolního systému na dvojitý fóliový 

systém 

výkr. č. 13  Vyústění trubic vakuového kontrolního systému v centrálním krytu

výkr. č. 14  Fólie – kotevní trn ochranné betonové mazaniny 

výkr. č. 15  Asfaltové pásy – kotevní trn ochranné betonové mazaniny 
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2.4  Přibližné náklady na realizaci nového hydroizolačního souvrství KM 

 Náklady na pořízení materiálů hydroizolační soustavy a její realizaci činí na 
zvoleném 13. poli v případě použití asfaltových pásů přibližně 1,1 mil. Kč, 
v případě fólií přibližně  1,4  mil. Kč. 

 Doplňkové práce, mezi které  patří bourání, odvoz a skládkování i skladování 
části vozovky, vytváření dilatačních spár v betonových podkladech, realizace 
nové ochranné betonové vrstvy a konečně i opětné položení dlažby s využitím 
původních žulových kostek, jsou přibližně odhadovány na 2,7 mil. Kč. 

 Celkem jsou náklady na obnovu hydroizolační ochrany KM ve zvoleném 13. 
poli odhadovány na 3,8  mil. Kč u varianty asfalty, 4,1 mil. Kč pro variantu fólie,  
v přepočtu  12 800  Kč m-2 pro asfalty a 13 810 Kč m-2 pro fólie. 

 Náklady na obnovu hydroizolací celého KM, provedenou výše popsaným 
způsobem, jsou odhadovány na  62 mil. Kč pro asfalty a 67 mil. Kč pro fólie. 

 Poznámka: 
Je však třeba mít na paměti, že celkové náklady na opravu celého KM, 
vyvolané např. potřebou zkontrolovat a příp. opravit založení mostu, provést 
údržbu kamene, event. potřebou odstranit některé novodobé konstrukce 
vložené do mostu při poslední rekonstrukci, mohou být mnohonásobně větší. 

 Navíc nelze vyloučit, že se míra nezbytných zákroků bude pole od pole lišit 
v závislosti na stavu konstrukcí, zjištěném detailním průzkumem, a tudíž budou 
i rozdílné náklady na jednotlivá pole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 17. 3. 2002           Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. 
 



 

ATELIER 
STAVEBNÍCH IZOLACÍ 
středisko DEKTRADE, s.r.o. 

KUTNAR – HYDRO TERMO 
IZOLACE STAVEB 

expertní a znalecká kancelář Praha 

 

 10

3. PODKLADY 
 
/1/ Kutnar, Z.:  Stav vodotěsných izolací Karlova mostu v Praze. 
   Znalecký posudek. Praha (XI/1983). 
 
/2/ Kutnar,Z.: Návrh hydroizolací Karlova mostu v Praze (IV/1995) 
 
 KUTNAR – IZOLACE STAVEB expertní a znalecká kancelář: 
/3/ ČSN 73 1901  Navrhování střech (IV/1977) 
/4/ ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení (I/1999) 
/5/ ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (XI/2000) 
/6/ ČSN P 73 0606  Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – 
                                      Základní ustanovení (XI/2000) 
/7/ ČSN P 73 0610  Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – 
                                      Základní ustanovení (XI/2000) 
 
/8/ Witzany,J. – Šantavý,T. – Křížek,J.: Oprava Karlova mostu. 
   I. etapa – oblouky XII – XVI. Projekt pro provedení 
                        stavby (XI/1997, IX/2001) 
 
/9/ Kutnar,Z.:    Hydroizolace spodní stavby.  

Monografie. Praha (XII/2000) 
 
/10/ Kutnar,Z.: Ploché střechy. Monografie. Praha (XII/2001) 
 
/11/ Kutnar,Z.: Hydroizolace Karlova mostu v Praze, příčiny defektů, 
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4. Údaje o zpracovatelích 
 
Doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. – IZOLACE STAVEB 

expertní a znalecká kancelář 
Na Kocínce 8, 160 00  Praha 6 
IČO: 112 22 701 
DIČ: 006-42 11 27 071 
bankovní spojení: KB Praha 7, exp. Letná 
č.p.: 109 41-111/0100 

 
expozitura: Thákurova 7, 160 00  Praha 6 

tel./fax: 233 33 31 34 
mobil: 0603 884 984 
e-mail: kutnar@kutnar.cz 
http://www.kutnar.cz 

 
Atelier stavebních izolací – středisko společnosti DEKTRADE, s.r.o. 

Tiskařská 10/257, budova TTC 
Techkom centrum, 108 28  Praha 10 
IČO: 48 58 98 37 
DIČ: 009-48 58 98 37 
tel.: 234 054 284-5 
fax: 234 054 291 
e-mail: atelier@dektrade.cz 
http://www.dektrade.cz 

 
Ing. Luboš KÁNĚ mobil: 0603 884 955 
Ing. Petr BOHUSLÁVEK mobil: 0605 205 325 
Ing. Ctibor HŮLKA mobil: 0605 205 324 
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